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   मेिीलँड िाज्याच्या िसेपीक खाडीिा पवूव 
ककनािी भाग अतिशय िमणीय होिा. खाडीच्या 
पाण्याि ववववध प्रकािि ेमासे, शशिंपले, कालवे 
आढळि. जिंगलाि ससा, हिीण, घसू, खाि आणण 
इिि अनेक प्राणी िाहाि. िेथील सपुीक जशमनीि 
गहू, मका, ििंबाखू आणण अनेक भाज्या वपकि.    
  
   अठिाव्या शिकाच्या सरुुवािीस मेिीलँड हे 
वास्िव्यासाठी एक सिेुख ठठकाण होि े– हो, फक्त 
त्यासाठी िमु्ही मकु्त असायला हवे. पििंिु बेन िॉस 
आणण हॅरियेट ग्रीन हे दािंपत्य स्वििंत्र नव्हि.े ि े
एडवडव ब्रोडस नावाच्या एका शिेमालकाि ेगलुाम 
होि.े ि ेत्याच्या शिेाि काम किि, लाकूडिोड 
किि आणण त्याच्या घििीही कामे किि. मालक 
सािंगेल ि ेकाम त्यािंना किावे लागे. त्यािंच्या 
मलुािंिीही स्स्थिी काही वेगळी नव्हिी.  



  या गुलामािंना मालमत्ता समजले जाई. म्हणजे िे 
मेंढििं, फतनविि ककिं वा कापसाच्या गासडयािंसािखिंि 
मालकाच्या मालमते्तिा एक ठहस्सा असि. मालक 
त्यािंना कधीही कुणालाही ववकू शकि होि.े त्यािंच्या 
मलुािंना मालक दिू कुठेििी पाठव ूशकि होि.े ि े
मलुािंना मािहाण करू शकि होिे. गुलामािंना शशक्षण 
घेण्यास िसेि ििवमध्ये जाण्यासही मनाई होिी. 
गुलामािंना कोणिहेी हक्क नसल्याने त्यािंच्या 
मालकािंना काही शशक्षा होऊ शकि नव्हिी.  
    
   1820 सालच्या आसपास एका अशा जगाि हॅरियेट 
िॉसिा जन्म झाला. बेन िॉस आणण हॅरियेट ग्रीन 
यािंच्या अकिा अपत्यािंपकैी िी सहाव ेअपत्य होिी. ि े
सगळे एकि खोली असलेल्या छोट्याशा झोपडीि 
िाहाि. या झोपडीिी जमीन मािीिी होिी. झोपडीि 
ना णखडकी होिी, ना फतनविि!  
   
   त्यािंच्याकड ेझोपण्यासाठी साधा पलिंगही नव्हिा. 
जशमनीविि कापडाच्या चििंध्या आणण जनाविािंिा िािा 
पसरून त्यावि ि ेसवव झोपि. जेवणासाठी त्यािंच्याकड े
भािंडीकुिं डी नव्हिी. ि ेडाळ-विणासािखे अन्न थेट 
कढईिून खोलगट दगडाि ककिं वा शशिंपल्याच्या 
िुकडयाि घेऊन खाि. िे उभ्याउभ्या ककिं वा मािीच्या 
जशमनीवि बसनू जेवि.  

   गुलामािंच्या मलुािंना मौजमजा किण्यासाठी 
आणण खेळण्यासाठी अस्जबाि वेळ नसे. स्वि:िी 
िोजीिोटी कमावण्यासाठी त्यािंना कामाला जुिंपले 
जाई. लहान असिाना हॅरियेट, ब्रोडस कुटुिंबाि े
तनिोप देण्या-घेण्यासाठी भिपिू धावाधाव करू 
लागली. तनिोप पोहोिवण्यासाठी िी दहा-दहा मलै 
पळि असे. कधी जिंगलािून, कधी नदी 
ककनाऱ्यावरून, कधी कच्च्या िस्त्यािंवरून तििी ही 
दौड होि असे.     



   कुटुिंबबयािंसोबि मात्र हॅरियेटिा वेळ खपू 
आनिंदाि जाि असे. ि ेसवव तिच्यावि खपू पे्रम 
किि. त्यामळेु सिंकटाच्या क्षणीसदु्धा तिला 
कुटुिंबासोबि वेळ घालवणे आवडि असे. बऱ्याि 
वर्ाांनिंिि हॅरियेटने आपल्या कुटुिंबबयािंि ेहे ऋण 
फेडले. आपले सहा भाऊ आणण एका बठहणीसमवेि 
सिंपणूव कुटुिंबाला िी उत्ति भागाि मकु्त आयषु्य 
जगण्यासाठी घेऊन गेली. तिन ेत्या सवाांिी 
गुलामचगिीिून सटुका केली.  
     
    हॅरियेट पाि वर्ाांिी असिाना तिला मालकाने 
एका नवीन कामावि नेमले. श्रीमिी ब्रोडस यािंनी 
तिला आपल्या मोठ्या बिंगल्याि काम ठदले. त्या 
छोट्या मलुीला घिकामाबद्दल काही जाण नव्हिी. 
गुलामािंच्या एका खोलीच्या झोपडीव्यतिरिक्त िी 
‘घि’ म्हणिा येईल अशा ठठकाणी कधी गेली 
नव्हिी. बिंगल्याि जी कामे तिला सािंचगिली जाि 
िी कामे तिला कुणीि शशकवली नव्हिी.   
  
    याि काही नवल नाही की कामे कििाना 
हॅरियेट बऱ्याि िकुा किि असे. िकुा केल्यावि 
तिला त्यािी शशक्षाही शमळि असे.  



      हॅरियेट सहा वर्ाांिी असिाना ब्रोडस यािंनी 
तिला कुक कुटुिंबासोबि िाहाण्यासाठी पाठवले. हे 
कुटुिंब ववणकिािा व्यवसाय किि. त्यािंि ेघि 
ब्रोडस यािंच्या शिेापासनू खूप दिू होि.े त्यामळेु 
हॅरियेटला ि ेपसिंि नव्हि.े पण हॅरियेटने 
ववणकाम शशकून ब्रोडस कुटुिंबबयािंसाठी कपड े
शशवाविे, अशी ब्रोडस यािंिी इच्छा होिी. त्यामळेु  
हॅरियेटला कुक कुटुिंबाकड ेजावे लागले.    
  
    कुक कुटुिंबाकडहेी हॅरियेटि ेजीवन ब्रोडस 
यािंच्या शिेापेक्षा काही वगेळे नव्हिे. पण हॅरियेट 
तिथ ेजास्ि काळ थािंबली नाही. एकदा िी गोविने 
आजािी असिाना कुक यािंनी तिला नदीककनािी 
पाठवले. तिला त्यािंच्या ससा अडकवणाऱ्या 
जाळ्यािी िपासणी किण्यास सािंगण्याि आले. या 
कामासाठी तिला बफावसािख्या अतिशय थिंड अशा 
वाहात्या पाण्यािून िालावे लागले.    
  
    पढुच्याि ठदवशी हॅरियेट सदी आणण कणकण 
यािंनी बेजाि झाली. तिि ेशिीि िापाने फणफणले 
आणण तिला कुठलेि काम झपेेनासे झाले. एका 
कोपऱ्याि बसनू तिने हे सगळे सहन केले. तिच्या 
आजािािी बािमी वेगाने गुलामािंमध्ये पसिली 
आणण शवेटी तिच्या आईपयांि पोहोिली.  



     हॅरियेटला पनु्हा घिी आणण्यासाठी तिने ब्रोडस 
कुटुिंबाकड ेआजवविं केली. शवेटी श्रीयिु ब्रोडस यािंनी िे 
मान्य केले. नाहीििी आजािपणामळेु हॅरियेट कुक 
कुटुिंबाकड ेववणकाम शशकि नव्हिी. त्यामळेु आत्ताि 
तिला पिि आणले िि कुक कुटुिंबाला तिला 
शशकवण्यासाठी पसेै ििी द्याव ेलागणाि नाहीि, असा 
वविाि त्यािंनी केला. त्यािंनी हॅरियेटला पिि बोलावले.  
मग तिच्या आईने तििी काळजी घेिली आणण हॅरियेट 
आजािािून बिी झाली.  
    
   मग हॅरियेटला श्रीमिी ब्रोडस यािंच्या िान्या बाळाला 
सािंभाळण्याि ेकाम ठदले. काही वर्ाांनिंिि याबद्दल हॅरियेट 
एकदा म्हणाली, “माझ्यावि त्या िान्या बाळािी 
जबाबदािी सोपवली िवे्हा मी फक्त साि वर्ाांिी होिे. मी 
एवढी लहान होिे की मला सिि जशमनीवि बसनू 
बाळाला माझ्या कुशीि ठेवावे लागे. बाळािी झोपण्यािी 
वेळ आणण आईकड ेदधू वपण्यािी वेळ सोडून इिि सवव 
वेळ बाळ माझ्याि कुशीि असायि.े”   
  
   छोट्या हॅरियेटला अशी मोठी जबाबदािी पेलवि नसे. 
खेळण्यासाठी, एकटे िाहाण्यासाठी तिच्याकड ेवेळि उिि 
नसे. ब्रोडस दािंपत्य तिच्यावि िीक्ष्ण नजि ठेवि आणण 
तिच्याशी कठोिपणे वागि. कामाि कसिू झाली की माि 
शमळणाि, हे हॅरियेट जाणि होिी. गुलामािंना अशाप्रकाििी 
शशक्षा किणे ही िेव्हा एक सामान्य बाब होिी. 



   शशक्षा करून मालक गुलामािंना धाकाि ठेवि. 
गुलामािंनी प्रतिकाि करू नये, उलट उत्तिे देऊ 
नयेि, पळून जाऊ नये असे मालकािंना वाटि असे.    
 
   ििीही मालक गुलामािंच्या मनािील असिंिोर् 
दडप ूशकले नाहीि. अनेकदा काही गुलाम आपल्या 
हक्कािंसाठी आवाज उठवि. बिंधने झगुारून ि े
धाशमवक कायवक्रमािंि ेआयोजन किि. लपनू-छपनू ि े
शलहा-वािायला शशकि. मालकािंपासनू पळून उत्ति 
भागाि जाणाऱ्या गुलामािंना िे लपण्यासाठी जागा 
आणण अन्न पिुवनू मदि किि.   
  
   दिवर्ी गुलामािंच्या बिंडािंच्या बािम्या येि. 
मालकवगव या बािम्या दडपनू टाकण्यािा प्रयत्न 
किि. अशा बािम्या ऐकून आपले गुलामसदु्धा बिंड 
कििील अशी भीिी त्यािंना वाटे. ििीही अशा 
बािम्या फाि काळ लपनू िाहाि नसि. एका 
गुलामाकडून दसुऱ्याकड,े एका शिेावरून दसुिीकड े
सिंपणूव दक्षक्षण भागाि या बािम्या पसिि असि. 
आमि ेगुलाम समाधानी आहेि, असे मालकवगावन े
एकमेकािंना आणण जगाला ककिीही ओिडून 
सािंचगिले ििी त्याने बिंड होणे काही बिंद झाले 
नाही. गुलामािंना सत्य परिस्स्थिी ठाऊक होिी. 



     लहानपणापासनू हॅरियेट गुलामािंच्या बिंडािंच्या 
कहाण्या ऐकून होिी. तिने गॅबब्रयल प्रॉसि नावाच्या 
गुलामाबद्दलही ऐकले होि.े 1800 साली प्रॉसिने एक 
मोठा उठाव किण्यािी योजना आखली होिी. एक 
हजािापेक्षाही जास्ि गलुाम त्यािी साथ देण्यास 
ियाि होि.े पण शवेटच्या क्षणी एका कफिुि 
गुलामाने शिेमालकािंकड ेही बािमी फोडली आणण ही 
योजना अयशस्वी झाली.    
  
   हॅरियेटने डने्माकव  वेसेबद्दलही ऐकले होि.े ‘सवव 
माणसे समान आहेि’ असे त्याि ेम्हणणे होिे. वेसे 
पवूी गुलाम होिा पण आिा एक स्वििंत्र तनग्रो होिा. 
िो दक्षक्षण कॅिोशलनािील हजािो गुलामािंिा नेिासदु्धा 
होिा. जून 1822 मध्ये वेसेि ेसमथवक मकु्तीसाठी 
उठाव किण्यास ियाि होिे. पण काही भेकड 
गुलामािंनी या योजनेिी माठहिी मालकािंना ठदली.  
 
  हॅरियेटने दक्षक्षण भागाि होि असलेल्या अनेक 
छोट्यामोठ्या घडामोडीिंबद्दल ऐकले होिे. यािून या 
लहान मलुीला एवढे उमगले की गुलामी प्रथा पसिंि 
नसणािे आपल्यासािखेि असिंख्य लोक आहेि. िी 
मनाशी म्हणे, “एक ना एक ठदवस मी जरूि मकु्त 
होईन आणण जेव्हा िो ठदवस उगवेल िेव्हा मी इिि 
गुलामािंनाही मकु्त किेन.”  
 

    हॅरियेटने आपल्या भावना कुणापासनू कधी 
लपवनू ठेवल्या नाहीि. िी शिेािील इिि 
गुलामािंशी तनभवयपणे याबद्दल बोलि असे. ब्रोडस 
कुटुिंबासमोि िी िहेऱ्यावि ना कधी हास्य दाखवि 
असे, ना कधी आपण ब्रोडस कुटुिंबाि आनिंदी 
आहोि असा आव आणि असे.  



     हॅरियेटच्या आईला सदैव तििी चििंिा असे, “जि 
हॅरियेटने ब्रोडस पिी-पत्नीला नािाज केलिं आणण 
त्यािंनी तिला गुलामािंच्या व्यापाऱ्याला ववकून टाकलिं, 
िि! मग िो व्यापािी तिला दक्षक्षण भागाि दिूवि 
कुठेििी भाि ककिं वा कापसाच्या शिेाि कामाला 
लावेल.” मेिीलँडमध्ये गुलामािंि ेजीवन हलाखीि ेहोि.े 
पण दिू दक्षक्षण भागाि िे दहा पटीने कष्टाि ेहोिे.    
  
   हॅरियेटि ेस्वाशभमानी आणण फटकळ विवन 
श्रीमिी ब्रोडस यािंना अस्जबाि पसिंि नव्हिे. तिने या 
मलुीच्या आत्मववश्वासाला िडा द्यायि ेठिवले. तिन े
या नऊ वर्ाांच्या मलुीला एका दसुऱ्या कुटुिंबाि काम 
किण्यास पाठवले. तिथे तिला ठदवसभि घिािी साफ-
सफाई किावी लागे.  

  िात्री तिला िान्या बाळाला सािंभाळण्याि ेकाम किाव े
लागे. दििोज तिला ववनाकािण काही शशक्षा शमळे. फक्त 
स्जविंि िाहाण्याइिपि खाणे-वपणे तिला देि असि.  
    
   काही काळानिंिि हॅरियेटि ेशिीि जणू हाडािंिा सापळा 
बनला. काम किण्याइिपि शक्ती तिच्याि उिली नाही. 
तििी ठहिंमि सिंपली असे समजून त्या कुटुिंबाने तिला 
पनु्हा ब्रोडस कुटुिंबाकड ेपाठवले. िी खपू अशक्त आणण 
तनस्िेज ठदसि होिी. पण तिन ेआत्मववश्वास गमावला 
नव्हिा. मनाने िी अजूनही कणखि होिी.   
    
   हॅरियेट पनु्हा पठहल्यासािखी व्हावी म्हणून तिच्या 
आईवडडलािंनी शक्य ि ेप्रयत्न केले. फुिसि शमळे िेव्हा 
हॅरियेटिी आई तििी शशु्ररु्ा किि असे. या काळाि बेनने 
तिला अनेक उपयकु्त जीवनाश्यक गोष्टी शशकवल्या. बेन 
कधी शाळेि गेला नव्हिा, पण िो बवुद्धमान होिा. त्याला 
तनसगाविी सखोल माठहिी होिी. पानगळीच्या ठदवसािंि 
जनाविािंच्या शिीिावि जास्ि केस उगवले िि कडाक्यािी 
थिंडी पडणाि, हे त्याला कळि असे. नदीि कोणत्या 
भागाि जास्ि मासे शमळिील यािा अिंदाज त्याला येि 
असे. कोणत्या िानटी वनस्पिी खाण्यासाठी सिुक्षक्षि 
आहेि, हे िो सािंग ूशकि असे. हॅरियेट थोडी िाल-ूकफरू 
लागल्यावि बेन तिला िवववािी दपुािी जिंगलाि 
नदीककनािी कफिायला घेऊन जाऊ लागला.     



      हॅरियेटला आपल्या भाविंडािंकडूनही खूप उजाव 
शमळि असे. ठदवसभि िळपत्या उन्हाि काम 
करून िे सगळे घिी पििि. घिी ि ेहॅरियेटला 
ठदवसभिच्या घडामोडी सािंगि, तिला गाणी 
गाऊन दाखवि, गोष्टी सािंगि, ववनोद सािंगनू 
तिला हसवि. आपल्या छोट्या बठहणीच्या 
िहेऱ्यावि हस ूफुलवण्यासाठी ि ेसवव काही 
किि.  
  
   हॅरियेटला तिच्या गाढ श्रदे्धिूनही उजाव 
शमळि असे. गुलामािंना स्वि:ि ेििव िालवण्यास 
मनाई होिी. पण िे सवव धाशमवक होि ेआणण दि 
िवववािी िे प्राथवना सभा आयोस्जि किि. 
प्रत्येक शिेाि एखाद्याििी गुलामाला बायबलि े
िािंगले ज्ञान असे. अशाि व्यडक्तकडून इिि 
गुलाम बायबलमधील कथा आणण प्राथवना 
शशकि.   
  
   गुलामािंना बायबलमधील मोझसेिी कथा 
सवावि जास्ि भावि असे. मोझसेने इस्रायलच्या 
लोकािंना गुलामचगिीिनू मकु्त केले होिे. सवव 
गुलाम प्राथवना किि की त्यािंनाही मकु्त किेल 
असा एक मोझसे शमळो.  



      हॅरियेटला गाढ ववश्वास होिा की गुलामािंनाही 
िािंगल ेठदवस येिील. आपण तनस्ििि स्वििंत्र 
होऊ याबद्दल तिला खात्री वाटि असे. ईश्वि सवव 
मनषु्यािंना समान मानिो, या बायबलमधील 
विनावि तििी श्रद्धा होिी.   
  
   पढुील िीन वर्ाांि हॅरियेट शिीिाने आणण 
मनाने सदुृढ झाली. िी पणूवपणे बिी झाल्यावि 
ब्रोडस यािंनी तिला दसुऱ्या एका मालकाला 
भाडयान ेठदले. नवा मालक तिच्याकडून प्रौढ 
गुलामािंच्या क्षमिेिी कठीण कामे करून घेऊ 
लागला. तिला लाकड ेवाहून नेण्यािी आणण 
लोखिंडी रूळ कापण्यािी मेहनिीिी कामे किावी 
लागली. पण परिस्स्थिी सहनशक्तीच्या बाहेि 
गेल्याविही तिन ेआपली ठहिंमि गमावली नाही.       
  
   अकिा वर्ाांिी होईपयांि हॅरियेट शिीिाने 
मजबिू आणण धष्टपषु्ट झाली. िी कुणा प्रौढ 
माणसासािखिंि खूप वेळ अिंगमेहनि करु लागली. 
ब्रोडस यािंनी तििी क्षमिा बतघिली आणण तिला 
शिेाि काम किण्यास पाठवले. शिेाि हॅरियेट 
इिि स्ियािंसािखिंि डोक्याला मोठा रुमाल बािंध ू
लागली. पढेु आयषु्यभि तिने डोक्याला असा 
रुमाल बािंधला.      



   हा रुमाल तिला आपल्या गुलामचगिीच्या 
जीवनाि ेस्मिण करून देि असे. आपण त्या 
जीवनापासनू ककिी दिू आलेलो आहोि, यािहेी 
भान तिला येि असे. 
 
   1831 साली गुलामािंसाठी अचधक कठोि तनयम 
बनवण्याि आल.े त्यानसुाि गुलाम गट बनवनू 
एकत्र येऊ शकि नव्हि,े काम कििाना त्यािंना 
पिस्पिािंशी बोलिा येणाि नव्हिे, मालकाच्या 
पिवानगीशशवाय त्यािंना िस्त्यावि िालिा येणाि 
नव्हि.े जुन्या तनयमािंनाही अचधक कठोि किण्याि 
आल.े या सगळ्याला कािण होिे, नॅट टनवि या 
गुलामाच्या नेितृ्वाखाली झालेले बिंड!      
  
   नॅट टनवि व्हस्जवतनया िाज्यािील गुलाम होिा. 
1831 सालच्या ग्रीष्म ऋििू “मोझसे” म्हणनू 
ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यडक्तने एका िक्तििंस्जि 
बिंडाि सत्ति गुलामािंि ेनेितृ्व केले. हे बिंड मोडून 
काढण्यासाठी सशि सनै्य बोलवाव ेलागले. टनविला 
पकडण्यासाठी िीन मठहने लागले.   
  
   व्हस्जवतनयाि बिंड झाले म्हणजे ि ेकुठेही होऊ 
शकि,े या चििंिेने मालकवगव घाबिला. म्हणूनि 
त्यािंनी गुलामािंि ेतनयम अचधक कठोि केले.    



     नॅट टनविने बऱ्याि गुलामािंच्या मनाि मकु्तीिी 
मशाल पेटवली. हॅरियेट त्यािंच्यापकैीि एक होिी.  
 
“नॅट टनविने जे केलिं िेि मलाही किावसिं वाटििंय. 
गुलाम म्हणून जगण्यापेक्षा मेलेलिं बििं!” एके िात्री 
िी आपल्या कुटुिंबबयािंना म्हणाली.  
 
“मकु्त होऊन जगणिं त्यापेक्षा बििं!” तििा भाऊ 
ववल्यम म्हणाला. 
  
“पण हे कसिं घडू शकििं? िुला माठहिीय की 
मालक आपल्याला कधी मकु्त किणाि नाही.” 
हॅरियेटने वविािले.  
 
“िो काय किेल यापके्षा आपण काय किायििं, िे 
बघ. अिंडिग्राउिं ड िेलिोडवरून मकु्ती माठहिीय का?” 
 
“ि ेकाय आहे?" हॅरियेटने वविािले. 
 
   ववल्यमने हॅरियेटला टाइस डसे्व्हडसिी गोष्ट 
सािंचगिली. कें टकी भागािील डसे्व्हडस हा गलुाम 
मालकाला सोडून पळून गेला. मालकाने त्यािा 
पाठलाग केला. डसे्व्हडसने ओहायो नदी पोहून पाि 
केली. मालक दसुऱ्या ककनाऱ्यावि पोहोिपेयवि 
टाइस डसे्व्हडस जणू काही हवेि ववरून गेला होिा.    
  



      खििंिि गुलामचगिी प्रथेिा तििस्काि 
किणािे लोक त्यािी मदि किि होिे. पण 
मालकाला वाटले की िो गायब झाला. 
पििल्यावि मालक सवाांना म्हणाला, “टाइस 
डसे्व्हडस एखाद्या गुप्त भयूािािून पसाि झाला 
असावा.” 
     
   ही गोष्ट एका कानाकडून दसुऱ्या 
कानाकड ेपसिि गेली. गुलाम लोक मकु्तीच्या 
या भयुािी मागावबद्दल ििाव करू लागले. पण 
दक्षक्षणेकडून उत्तिेला जाणािा असा कोणिाही 
भयुािी िस्िा नव्हिा. ििीही गुलाम 
एकमेकािंना ही गोष्ट ऐकवि िाठहले. कािण 
या गोष्टीि त्यािंना आशिेा एक ककिण ठदसि 
असे.       
  
   याि काळाि अमेरिकेि िेल्वेि ेरुळ 
टाकण्याि येि होि.े िेल्वेगाडीएवढ्या वगेाने 
धावणािे वाहन अद्याप लोकािंनी पाठहले 
नव्हि.े गुलामािंनीही िेल्वेगाडीबद्दल ऐकले. 
लवकिि लोक ‘भशूमगि िेल्वेमागव’ 
(अिंडिग्राउिं ड िेलिोड) बद्दल बोल ूलागले, “ही 
िेल्वेगाडी गुलामािंना जलदरित्या व 
सिुक्षक्षिपणे उत्ति भागाि घेऊन जाि.े” 



     15 वर्ाांिी असिाना एका घटनेि हॅरियेट मििा 
मििा वािली. सप्टेंबि मठहन्याि एका सायिंकाळी 
िी काही खिेदी किण्यासाठी गावािील एका 
दकुानाि गेली. तिथे एक गुलाम धावि धावि 
आला. त्यािा मालक बॅिेटही मागोमाग आला 
आणण गुलामावि ओिडला, “पिि िल शिेावि!” 
  
   गुलाम शािंिपणे एकटक मालकाकड ेबघि उभा 
िाठहला. दकुानािील इिि लोकही स्िब्ध उभे होि.े  
    
   “िुला िाबकाने फोडून काढेन,” बॅिेटने त्याला 
धमकावले. गुलाम त्याि ेन ऐकिा तिथनू पळून 
जाऊ लागला. मालक पनु्हा त्याच्यावि ककिं िाळला, 
“ए थािंब, थािंब!” मग मालक हॅरियेट आणण 
तिच्याजवळ उभ्या असलेल्या एका मलुाला बोलला, 
“पकडा त्याला, त्याला दोिानेि बािंधनू ठेविो.” 
  
       हॅरियेटने मालकाि ेऐकले नाही आणण त्या 
मलुालाही काही न किण्यास खणुावले.  
    
   मग िो गुलाम अिानक दिवाजाकड ेपळाला. 
बॅिेटने िटकन एक लोखिंडाि ेभािी वजन उिलनू 
त्याच्यावि फेकले. पण त्यािा नेम िकुला आणण 
ि ेवजन हॅरियेटच्या डोक्यावि जाऊन आदळले. िी 
क्षणाधावि जशमनीवि पडली आणण बेशदु्ध झाली.   



  पढुि ेदोन-िीन मठहने हॅरियेट मतृ्यशूी 
झुिंजि होिी. काही काळ िी अन्नही खाऊ 
शकि नव्हिी. त्यामळेु िी अगदी अशक्त 
आणण बािीक झाली. अचधकािंश वळे िी 
झोपनू िाहाि असे. तिच्या कपाळावि 
झालेली जखम खोल होिी. त्यामळेु जखम 
हळूहळू भरू लागली ििी त्यािा घाव मात्र 
िसाि िाठहला. हॅरियेट बिी झाल्याविही या 
जखमेिी खणू आयषु्यभि तिच्यासोबि 
िाठहली.    
  
   ब्रोडस यािंना वाटले की हॅरियेट काही 
स्जविंि िाहाि नाही. त्यामळेु ि ेतिला ववकून 
टाकण्यािा प्रयत्न करू लागले. ककत्येकदा ि े
गुलामािंच्या खिेदीदािािंना हॅरियेटच्या झोपडीि 
घेऊन जाि. चििंध्यािंच्या ठढगावि झोपलेल्या 
हॅरियेटला पाहून प्रत्येक खिेदीदाि म्हणे, “ही 
स्जविंि िाठहली ििी काही काम करू शकणाि 
नाही. ठहच्यासाठी मी िुम्हाला एक छदामही 
देणाि नाही.” 



     ठहवाळा ऋिू आला िेव्हा हॅरियेट स्जविंिि होिी. 
तिच्या आईवडीलािंनी ईश्विाि ेआभाि मानले. पण 
त्यािंना सिि तििी काळजी वाटू लागली. हॅरियेट 
आिा िाल-ूकफरू आणण बोलहूी लागली होिी. घिािील 
छोटी-मोठी कामेही िी किि होिी. पण ककत्येकदा 
काही कििा-कििा िी मध्येि झोप ूलागली.  
    
   बऱ्यािदा बोलिा-बोलिा हॅरियेट अिानक डोळे 
बिंद करून झोपनू जाि असे. मग जाग आल्यावि 
काहीि न झाल्यासािखिं पनु्हा बोलायला सरुुवाि 
किि असे. 
  
   हॅरियेटच्या अशा झटक्यािंमळेु, िी वेडी झाली आहे 
असे ब्रोडस कुटुिंबाला वाटू लागले. त्यामळेु ि ेतिला 
ववकण्यािी घाई करू लागले. हॅरियेटला आपल्या 
कुटुिंबापासनू दिू जायि ेनव्हिे. िी वडेी झाली नव्हिी 
उलट खूप हुशाि होिी.  
 
   ब्रोडस एखाद्या खिेदीदािाला घेऊन हॅरियेटच्या 
झोपडीि आले की हॅरियेट वेडािा झटका आल्याि े
नाटक करू लागली. काही वेळा िी मदु्दाम मखूावसािखे 
वागू लागली. तिि ेकुटुिंबीयसदु्धा िी जण ूवेडीि 
असल्यािा देखावा करू लागले. त्यामळेु कुणीही तिला 
खिेदी किण्यास ियाि झाले नाही.  



      काळासोबि हॅरियेटिी िब्येि सधुारू लागली. 
तिच्या अिंगािील िाकद वाढू लागली. िी भािी वजन 
सहजपणे उिल ूलागली. सामानान ेलादलेली गाडी 
िी दिूपयांि खेिनू नेऊ लागली. िी शिेाि बलैािंना 
हाकू लागली आणण ठदवसभि नािंगिणी करू लागली. 
सिंपणूव मेिीलँडमध्ये िी कुणा परुुर्ापेक्षाही जास्ि 
िाकदवान आहे, असे लोक म्हण ूलागले. हीि 
िाकद पढेु तिला मकु्त होण्याच्या कामी आली.  
 
   हॅरियेटने मकु्त होण्याि ेस्वप्न काही काळ 
बाजूला ठेवले होि.े 1844 साली तिन ेजॉन टबमन 
या मकु्त नीग्रो माणसाशी लग्न केले. जॉनने तिला 
मकु्त उत्ति भागाि पळून जाण्याि साथ द्यावी, असे 
तिला वाटे. पण तिि ेववैाठहक जीवन आनिंदी 
नव्हि.े काही काळाने दोघे वगेळे झाले. हॅरियेटने 
टबमन हे नाव मात्र कायम ठेवले. 
  
   दिम्यान, ब्रोडस कुटुिंब त्यािंच्या अनेक गलुामािंना 
ववकणाि, ही बािमी गुलामािंपयांि पोहोिली. त्यामळेु 
हॅरियेटने मकु्त होण्यासाठी प्रयत्न सरुू केले. तिने 
जवळि िाहाणाऱ्या एका गोऱ्या मठहलेिी मदि 
घेण्याि ेठिवले. ही मठहला एकदा हॅरियेटला 
म्हणाली होिी, “काही मदि लागली िि ववश्वासान े
माझ्याकड ेये.” िी मकु्तीबाबि बोलिेय, यािा अिंदाज 
हॅरियेटला तिच्या बोलण्यावरून आला होिा.  



     हॅरियेट गुपिपु बकटाऊन येथे िाहाणाऱ्या 
त्या गोऱ्या मठहलेकड ेतनघाली. तिथ े
पोहोिल्यावि िी त्या मठहलेला म्हणाली, 
“िुम्ही म्हणाला होिा की मदि लागली िि 
ये. आिा मला मदिीिी गिज आहे.” 
  
      त्या मठहलेने हॅरियेटला एक कागद ठदला. 
त्यावि दोन नावे शलठहली होिी. पठहल्या घिाि 
पोहोिण्यािा मागवही त्यावि दाखवला होिा. 
त्या घिी तिला पढुील मदि शमळणाि होिी.  
  
   कागदावि दाखवल्यानसुाि हॅरियेट पठहल्या 
घिाि पोहोिली. तिन ेत्या घिच्या मठहलेला 
िो कागद दाखवला. मठहलेने हॅरियेटला झाडूने 
अिंगणािील केिकििा काढण्याि ेकाम ठदले. 
यामळेु हॅरियेट ही मालकापासनू पळून 
िाललेली गुलाम आहे, असा सिंशय कुणी घेऊ 
शकणाि नव्हिे.  



     त्या मठहलेिा पिी सिंध्याकाळी शिेाविि ेकाम 
आटपनू घिी पििला. अिंधािाि त्यान ेआपल्या 
गाडीवि काही सामान लादले आणण हॅरियेटला 
त्या सामानामध्ये लपवले. मग गाडी घेऊन िो 
दसुऱ्या एका शहिाकड ेतनघाला. तिथे 
पोहोिल्यावि त्याने हॅरियेटला उििवले आणण 
पढुील “स्टेशन”वि पोहोिवले. 
  
   अशा प्रकािे हॅरियेट “अिंडिग्राउिं ड िेलिोड” द्वािे 
एका स्टेशनवरून दसुऱ्या स्टेशनवि प्रवास किि 
िाठहली. अखेिीस पेनशसल्व्हेतनया शहिाि 
पोहोिल्यावि तिने मकु्तीिा मोकळा श्वास घेिला. 
बऱ्याि वर्ाांनी ही घटना आठवल्यावि हॅरियेट 
म्हणाली, “मी गुलामचगिीिा प्रदेश सोडून मकु्त 
जगाि प्रवेश केला आहे, यावि माझा ववश्वासि 
बसेना. मी आपल्या हािािंकड ेपाठहलिं, काय मी 
िीि व्यक्ती आहे? एकाएकी मला जग खपू सुिंदि 
वाटू लागलिं. सयूाविी सोनेिी ककिणिं झाडािंच्या 
फािंद्यािंमधनू िाळून तनघनू सिंपणूव शिेावि पसिली 
होिी. मनाि आलिं, मी स्वगावि िि नाही ना!” 

     पण हॅरियेटच्या या स्वगावि त्रटुी होत्या. िी म्हणि,े 
“मी मकु्त जरूि झाले, पण इथे मी पणूवपणे अनोळखी 
होि.े माझ ेस्वागि किायला इथे कुणी नव्हि.े माझ े
आईवडील, भाविंडिं, शमत्रपरिवाि हे माझिं सववस्व 
मेिीलँडमध्ये होििं. मी मकु्त झाले िसिं त्यािंनीही मकु्त 
व्हायला हविं. मी या उत्ति भागाि आधी माझिं घि वसवेन 
आणण मग त्या सवाांना इथे आणेन.” 
  
      पढुच्या काही वर्ाांि हॅरियेट आपला जीव धोक्याि 
घालनू अनेकदा दक्षक्षण भागाि गेली. तिथनू गुलाम 
असलेल्या आपल्या कुटुिंबबयािंना, नािलगािंना, शमत्रािंना िी 
उत्ति भागाि घेऊन आली आणण त्यािंनाही मकु्तीिा आनिंद 
शमळवनू ठदला. िीनशपेेक्षाही जास्ि गुलाम िी-परुुर्ािंिी 
आणण मलुािंिी हॅरियेटमळेु गुलामचगिीिून सटुका झाली.  



     हॅरियेट गुलामािंमध्ये बिीि लोकवप्रय झाली. िे तिला 
‘मोझसे’ म्हण ूलागले. कािण तिने त्या सवाांना 
गुलामचगिीच्या जोखडािून मकु्त केले होि.े गुलामािंि े
मालक मात्र हॅरियेटिा तििस्काि करू लागले. त्यािंनी 
हॅरियेटला पकडून देण्यासाठी 40,000 डॉलि एवढे इनाम 
जाहीि केले. 
  
  पण हॅरियेटला कुणीही पकडू शकले नाही. िी 
“अिंडिग्राउिं ड िेलिोड”िी अत्यिंि हुशाि “किं डक्टि” होिी. 
िी म्हणि,े “माझी िेलगाडी रुळावरून कधी घसिली 
नाही आणण िेलगाडीिला प्रवासीही कधी हिवला नाही.”  
  
     अमेरिकन गहृयदु्धाि हॅरियेटने महत्त्वािी भशूमका 
बजावली. िी अमेरिकन सिंघाच्या बाजूने स्काउट आणण 
गुप्तहेि बननू शत्रचु्या भागाि गेली आणण शत्रवुि मागून 
हल्ले केले. नसव बननू तिने उत्ति िसेि दक्षक्षण 
भागािील जखमी, आजािी सतैनकािंिी शशु्ररु्ा केली.   
  
   गहृयदु्धानिंिि हॅरियेट न्ययूॉकव मधील ऑबनव भागाि 
िाहू लागली. तिथेही आपले सेवाभावी कायव तिने सरुू 
ठेवले. 10 मािव 1913 िोजी मतृ्य ूहोईपयांि या मोझसेने 
अनेक उल्लेखनीय कामे केली. स्ियािंना मिाचधकाि 
शमळावा म्हणून तिने सिंघर्व केला. नीग्रो मलुािंसाठी तिने 
शाळा िालवल्या. वदृ्ध, अनाथ आणण असहाय 
लोकािंसाठी शक्य होईल िी मदि तिने केली.   



वयाच्या त्र्याण्णव्या वर्ी हॅरियेट टबमनि ेतनधन 
झाल.े तिला सतैनकािंनी मानविंदना ठदली. ज्या 
मठहलेने आपल्या लोकािंना स्वििंत्र किण्यासाठी 
एवढ्या हालअपषे्टा सोसल्या तिच्यासाठी ही 
तनस्ििि एक योग्य श्रद्धािंजली होिी.  

समाप्त  


